Neprodejné

Obsah

Slovo úvodem
První pomoc
Volání Zdravotnické záchranné služby
Masivní krvácení
Šok
Bezvċdomí
Zotavovací poloha
Kardiopulmonální resuscitace dospċlého
Kardiopulmonální resuscitace u dċtí
Dċti od 1 roku do puberty
Resuscitace kojencĒ (dċtí do 1 roku)
Odstranċní pđekážky z dýchacích cest
Zevní pneumotorax
Astmatický záchvat
Drobné rány
Rány s cizím tċlesem
Amputace
Vnitđní krvácení
Krvácení z tċlních otvorĒ
Poranċní kloubĒ
Zlomeniny
Zlomeniny na horní konĉetinċ
Zlomeniny na dolní konĉetinċ
Popáleniny
Pđehđátí
Omrzliny
Setkání se zvíđaty
Uštknutí
Pokousání psem
Štípnutí hmyzem
Klíštċ
Mdloba
Mozkolebeĉní poranċní
Poranċní páteđe a míchy
Tonutí
Otravy
Transport poranċných
Transport v jednom zachránci
Transport ve dvou zachráncích
Transport na nosítkách
Test o lidském tċle
stránka .: 1

3
5
7
9
11
13
15
17
19
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
52
52
52
52
52
53
54
55
56
57
58
58
59
60
61

Slovo úvodem

Milí mladí tenái,
otvíráte právČ publikaci z Ēady tČch, které ûeský Ċervený kĒíž vydává
právČ pro Vás, kteĒí víte, že znát první pomoc je dēležité a rádi byste
se dozvČdČli, jak na to. Díky znalostem první pomoci totiž mēžete i zachránit život kamarádovi, rodiĊēm Ċi úplnČ neznámým lidem. Dēležité
je vČdČt, jak si poĊínat dĒíve, než pĒijede záchranná služba. Ani nČkteĒí
dospČlí neví to, co budete po pĒeĊtení této knížky vČdČt vy. AutoĒi se
snažili, aby se Vám dobĒe Ċetla, aby nebyla jen “šedou teorií”, a já
vČĒím, že se jim to podaĒilo. VČĒím, že si ji brzy doĊtete do konce, že si
vyzkoušíte z první pomoci vše, co jste se dozvČdČli, tak, abyste v pĒípadČ potĒeby mohli být svým bližním prospČšní. Víte totiž, že pomoci
mēže jen ten, kdo ví jak.
Zdraví Vás ….
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Dċkujeme všem ormám a jednotlivcĒm, jejichž pđíspċvky umožnily vydání této publikace.
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První pomoc
•

je soubor jednoduchých a logických úkonĒ, které vedou k záchranċ života

•

zákon nám ukládá ji poskytnout

•

by mċl znát každý – dítċ i dospċlý

PĒi poskytování první pomoci vždy mysli na svoje bezpeĊí.
•

Udċlej vše pro to, abys neohrozil svĒj život

•

Vždy se rozmysli, jestli v dané situaci zakroĉíš nebo jen zavoláš pomoc

•

Chraď se – používej gumové rukavice, když ošetđuješ krvácení, použij resuscitaĉní roušku
pđi umċlém dýchání

•

Obzvlášì nebezpeĉné je:
- skoĊit do vody pro ĊlovČka, který se topí
- vstoupit do hoĒící budovy
- pomáhat pĒi autonehodČ,
pokud do vás mohou narazit
další auta

ZajištČní místa autonehody
•

auto je potđeba zaparkovat
pđed nehodou (projet kolem
a potom zastavit)

•

je nutné si obléknout
výstražnou vestu

•

je tđeba se nejprve vċnovat
místu nehody, potom zranċným

•

je tđeba zapnout výstražná
svċtla u vlastního
i havarovaného auta

•

výstražný trojúhelník je nutné
umístit ve smċru, odkud mohou
pđijet auta, nejménċ 50 metrĒ
od nehody, na dálnici nejménċ
100 metrĒ, v obci i ménċ

Pokud to nevyžaduje situace, je lepší
zranċné z auta nevytahovat.
MRTVÝ ZACHRÁNCE
=
ŠPATNÝ ZACHRÁNCE
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Volání Zdravotnické záchranné služby
Telefonní Ċíslo 155 – VOLÁNÍ JE ZDARMA
Vždy uveč:
NIKDY NEZAVýŠUJ TELEFON
• svoje jméno
JAKO PRVNÍ.
• místo, kde je zranċný
• charakter nehody (dopravní nehoda, náhlý kolaps…)
• zdravotní stav poranċného
Dispeĉer ti poradí, pokud si nebudeš vċdċt rady s ošetđením.
Pomoz záchrance, aby vás našli (pošli nċkoho k domovnímu
vchodu nebo na hlavní silnici…)
Záchrannou službu volej vždy, pokud se jedná o stavy bezprostĒednČ
ohrožující život:
masivní krvácení
bezvċdomí
zástava dechu a srdeĉní akce
šok
pneumotorax (otevđené poranċní hrudníku)
Co mēže pĒi poskytování první pomoci ohrozit tvēj (zachráncēv) život? – vyber:
J1) Umċlé dýchání bez použití resuscitaĉní roušky nebo masky
J2) Zavolání RZP
J3) Nepoužití rukavic u krvácejících poranċní
J4) Neposkytnutí první pomoci
J5) Uklidďování poranċného
J6) Skok do vody pro tonoucího
J7) Vstup do hođící budovy
J8) Použití nesterilního zdravotnického materiálu

1), 3), 6), 7)

PĒi ošetĒování krvácejícího poranČní nesmíme zapomenout použít gumové
(zjistíš po vyluštČní kĒížovky)

ùást tċla, která pohání krevní obċh
ùást tċla, ve které je srdce
Krev dopravuje do tkání dĒležitý plyn
Krevní skupiny jsou 0, A, B a …
Krvinky pđenášející krevní plyny?
Krevní buďky zpĒsobující zástavu krvácení
Nejjemnċjší cévy
ùervené krevní barvivo
RUKAVICE

•
•
•
•
•
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Masivní krvácení
PĒíznaky
•
•

Tepenné krvácení – z rány vystđikuje nebo pulzovitċ vytéká krev.
Žilní krvácení – krev z rány volnċ vytéká.

První pomoc pĒi masivním krvácení
StlaĊ tepnu pĒímo v ránČ
• nejrychlejší zpĒsob zastavení
krvácení
• stlaĉuj radċji pđes látku
• drž až do pđíjezdu pomoci
Zavaž tlakovým obvazem
• na ránu tlaĉí, to zastaví krvácení
• nejlépe jej udċláš z hotového obvazu ĉíslo 3 – má na sobċ 2 polštáđky
• pđímo na ránu dej tlakovou vrstvu (polštáđek hotového obvazu nebo
smotané obinadlo nebo kus pevnċ stoĉené látky) a pevnċ pđivaž
Zastavení tepenného krvácení
na konĊetinČ
• Stlaĉ tepnu pđímo v ránċ
• Polož poranċného
• Pđilož tlakový obvaz
• Kontroluj životní funkce
• Volej ZZS
• Kontroluj obvaz
NEBOJ SE UTAHOVAT
- TLAKOVÝ OBVAZ
MUSÍ TLAûIT

TEPNY & ŽÍLY
PĒiĒač, které pojmy se týkají tepen a které žil velkého krevního obČhu
1. JVedou krev od srdce
2. JVedou krev do srdce

Tepny

3. JKrev je odkysliĉená
4. JKrev je okysliĉená
5. JKrev je v nich pod tlakem
6. JJsou blíže povrchu
7. JJsou hloubċji pod povrchem kĒže
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Tepny – 1, 4, 5, 7
Žíly – 2, 3, 6

Žíly

Šok
Pđirozená reakce organizmu na velkou zátċž (zranċní). Tċlo zranċného se snaží pomoci si tak,
že soustđedí krev do nejdĒležitċjších orgánĒ – mozek, srdce, plíce.
Vzniká zejména z nedostatku tekutin – pđi velkém krvácení, u popálených a u velkých prĒjmĒ
nebo pđi poruše fungování srdce nebo jako dĒsledek alergické reakce.
PĒíznaky
• zrychlení srdeĉní frekvence – nad 100 tepĒ / min.
• pulz je špatnċ hmatný, nitkovitý, slabý
• bledost, studený pot
• zmċna chování postiženého, až apatie
• žízeď, nevolnost
• postupnċ ztráta vċdomí, selhání životních funkcí

ŠOK JE Z KRVÁCENÍ,
NE Z KRVÁKă

První pomoc
• pđivolej ZZS – zranċný potđebuje doplnit tekutiny, tedy dostat infuzi
• polož zranċného na záda, pokud tuto polohu toleruje
• protišoková poloha – vyvýšení dolní ĉásti tċla – jen v pđípadċ, kdy došlo k šoku z velké
ztráty krve a nejsou pđíznaky ĉi podezđení na poranċní páteđe a pánve
• klíĉové je zapezpeĉení tepelného komfortu a zabránċní dalším ztrátám tepla
• další opatđení – správné ošetđení pđidružených poranċní, tlumení pocitu žíznċ otíráním
rtĒ a obliĉeje vlhkým kapesníkem (nedáváme napít, protože není prokrvený trávicí trakt
a poranċný by zvracel), uklidnċní postiženého
OznaĊ správné pĒíznaky šoku:
Ja) pomalá tepová frekvence
Jb) ĉervený obliĉej
Jc) bledé konĉetiny a obliĉej
Jd) pomalé dýchání
Je) studený pot
Jf)
zrychlené povrchní dýchání
Jg) rychlé mluvení
Jh) poruchy vċdomí, až bezvċdomí
Ji)
velká žízeď, sucho v ústech

HLA

VOU

Jj)
Jk)
Jl)
Jm)
Jn)
Jo)
Jp)
Jq)
Jr)

ZK

OPC

E

c), e), f), h), i), k), l), m), p), q), r)
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pocit velkého tepla
ospalost, apatie, dezorientovanost
úzkost, neklid
zrychlený, špatnċ hmatný tep
agresivita
chuì k jídlu
nevolnost až zvracení
pocit zimy
pocit slabosti, závratċ

BezvČdomí
Bezvċdomí je závažná porucha centrální nervové soustavy. Samo o sobċ neohrožuje život poranċného. MĒže být ale spojeno s komplikacemi, které už ohrožení života pđinášejí. Jsou to
zapadnutí kođene jazyka a vdechnutí zvratkĒ.

PĒíznaky
•

nereaguje na vnċjší podnċty

•

uvolnċní svalového napċtí

První pomoc
•

oslov postiženého

•

pokus se postiženého probudit, zatđes s ním, použij mírný
bolestivý podnċt

•

volej o pomoc

•

zakloď postiženému hlavu –
tlakem na ĉelo a zdvižením
brady – záklon hlavy uvolní
dýchací cesty

•

pohledem, poslechem a pohmatem zjisti, že postižený dýchá

•

pokud nedýchá, budeš resuscitovat – otoĉ o 2 stránky dále

•

volej ZZS

•

otoĉ bezvċdomého do zotavovací polohy na boku (pokud není podezđení na poranċní
páteđe nebo velké zlomeniny)

•

kontroluj dýchání

ZAKLOĀTE MI HLAVU,
JINAK NEDÝCHÁM…

Z vyznaĊených slov vyber to správné do postupu ošetĒení bezvČdomého
1. poranċného nejprve Joslovíme Jpolijeme studenou vodou
2. poté s ním zatđeseme
3. pokud je na bđiše, pđetoĉíme Jna záda Jna bok
4. bolestivý podnċt ( štípnutí do ucha nebo hđbetu ruky)
5. Jzáklon J pĒedklonČní hlavy
6. Jkontrola možných zlomenin J dechu
7. kontrola pđípadných dalších poranċní a jejich ošetđení
8. Jzotavovací Jprotišoková poloha
9. zajištċní tepelné pohody
10. kontrola Jbarvy v obliĊeji a na rukou Jdechu
11. RZP
Oslovíme, na záda, záklon, dechu, zotavovací, dechu
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Zotavovací poloha
•
•
•

je urĉena pro bezvċdomé, kteđí dýchají
udržuje prĒchodné dýchací cesty
zabraďuje vdechnutí žaludeĉního obsahu

Zotavovací polohu neprovádíme pđi podezđení na poranċní páteđe, zlomeninách dlouhých kostí,
poranċní hrudníku ĉi bđicha.

Provedení
•

poklekni vedle postiženého

•

natáhni bližší paži postiženého do nízkého upažení

•

polož vzdálenċjší ruku postiženého na jeho bližší tváđ

•

ohni vzdálenċjší dolní konĉetinu v koleni do ostrého úhlu.

•

tlakem za toto koleno smċrem k sobċ pđetoĉ postiženého na bok.

•

zakloď hlavu postiženého – slouží k uvolnċní dýchacích cest

•

natoĉ hlavu postiženého tak, aby ústa smċđovala k zemi – zabráníš tak vdechnutí zvratkĒ

•

kontroluj dýchání

HLAVNý DÝCHAT…

V následujících
vČtách se nám pomíchala slova. SeĒač je tak, aby vČty dávaly smysl:
ùLOVûKU ZVRATKĂ VDECHNUTÍ V BEZVûDOMÍ HROZÍ
ZÁKLON POLOHA UDRŽUJE HLAVY ZOTAVOVACÍ
NA KRùNÍ TEP ZJIŠéUJEME TEPNû
PORANûNÉ POLOHY UKLÁDÁME KTEāÍ DÝCHAJÍ DO ZOTAVOVACÍ V BEZVûDOMÍ
LÉKAāSKOU ZAVOLAT ZAPOMENOUT POMOC NESMÍME
SVALOVÉ BEZVûDOMÍ UVOLNûNÉ JE PāÍZNAKEM NAPûTÍ
DÝCHACÍ HLAVY ZÁKLONEM CESTY UVOLNÍME
ûLOVýKU V BEZVýDOMÍ HROZÍ VDECHNUTÍ ZVRATKă • ZOTAVOVACÍ POLOHA UDRŽUJE ZÁKLON
HLAVY • TEP ZJIŠêUJEME NA KRûNÍ TEPNý • PORANýNÉ V BEZVýDOMÍ, KTEĂÍ DÝCHAJÍ, UKLÁDÁME
DO ZOTAVOVACÍ POLOHY • NESMÍME ZAPOMENOUT ZAVOLAT LÉKAĂSKOU POMOC • UVOLNýNÉ
SVALOVÉ NAPýTÍ JE PĂÍZNAKEM BEZVýDOMÍ • DÝCHACÍ CESTY UVOLNÍME ZÁKLONEM HLAVY
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Kardiopulmonální resuscitace dospČlého
Postižený dospċlý nereaguje na oslovení a zatđesení

¢
¢
¢
¢
¢

Žádej pđípadné svċdky o pomoc
Uvolni dýchací cesty šetrným záklonem hlavy
Postižený nedýchá nebo nedýchá normálnċ (má pouze lapavé vdechy)
Pokud již nċkdo nevolal, volej ZZS – telefon 155

°

Stlaĉ 30x hrudník uprostđed hrudní kosti do hloubky alespoď 5 cm,
rychlostí alespoď 100 stlaĉení za minutu (témċđ 2 stlaĉení za sekundu)

¢
¢

Vdechni 2x do postiženého, každý vdech bċhem asi jedné sekundy

°

Resuscitaci nepđerušuj, vytrvej až do pđíjezdu ZZS
Masáž srdce
30 STLAûENÍ :
2 VDECHY

•

postižený leží na tvrdé podložce

•

ruce zachránce jsou napnuté, tlak míđí kolmo dolĒ

•

rychlost je 100 stlaĉení za minutu

UmČlé dýchání
•

zakloď postiženému hlavu a zacpi nos

•

obejmi svými ústy ústa postiženého a vdechni – hrudník
postiženého se zvedá

•

používej pomĒcky, kterými se chráníš – resuscitaĉní
roušku nebo masku
Kombinuj masáž srdce a umċlé dýchání v pomċru
30 stlaĊení : 2 vdechy a to až do pđíjezdu ZZS

Pokud nejsi schopen do poranċného vdechnout, pouze masíruj srdce
rychlostí 100 stlaĉení za minutu.
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Kardiopulmonální resuscitace u dČtí
DČti od 1 roku do puberty
Postižené dítċ nereaguje na oslovení a zatđesení

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

Žádej pđípadné svċdky o pomoc
Uvolni dýchací cesty šetrným záklonem hlavy
Postižený nedýchá nebo nedýchá normálnċ (má pouze lapavé vdechy)
ProveČ 5 vdechĒ do postiženého
Stlaĉ 30x dolní tđetinu hrudní kosti do 1/3 pđedozadního prĒmċru hrudníku
Pokraĉuj 1 minutu v resuscitaci v pomċru 30 stlaĉení : 2 vdechy
Pokud již nċkdo nevolal, volej ZZS – telefon 155
Resuscitaci nepđerušuj, vytrvej až do pđíjezdu ZZS

5 x JSEM VDECHLA,
TEþ 30 STLAûENÍ,
PAK 2 VDECHY,
30 STLAûENÍ …
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Resuscitace kojencē (dČtí do 1 roku)
•

stejné schéma jako u starších dċtí

•

vdechuj menší objem vzduchu (objem nafouknutých tváđí)

•

vdechy pđes nos i ústa dítċte

•

masáž provádċj dvċma prsty
– v dolní ĉásti hrudní kosti

•

frekvence je alespoď
100 stlaĉení za minutu

RozdČl následující
úkony podle toho, zda se provádČjí vždy nebo jen u dospČlých nebo jen u dČtí
Vždy

U dospČlých

U dČtí

J

J

J

J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J

J
J
J
J
J
J
J
J
J

9
9
9
9
Vždy

U dospĢlých
9

U dĢơ
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1.
2.
3.
4.
5.

1. Resuscitaci zahajujeme, pokud poranċný nedýchá,
zjišìováním tepu na krĉní tepnċ se nezdržujeme
2. Pđed zahájením resuscitace voláme RZP
3. Nejprve 1 minutu resuscitujeme a poté voláme RZP
4. Resuscitaci zahajujeme 30 stlaĉeními hrudní kosti
5. Resuscitaci zahajujeme 5 vdechy
6. Vdechujeme do nosu i úst poranċného
7. Stlaĉujeme dvċma prsty v dolní tđetinċ hrudní kosti
8. Stlaĉujeme hranou dlanċ uprostđed hrudní kosti
9. V resuscitaci pokraĉujeme až do pđíjezdu RZP
10. Resuscitujeme pomċrem 30 stlaĉení : 2 vdechy
6.
7.
8.
9.
10.

9
9
9
Vždy

U dospĢlých

U dĢơ
9
9

OdstranČní pĒekážky z dýchacích cest
PĒíĊiny: vdechnutí cizího tċlesa – zaskoĉení sousta
ĉi vdechnutí pđedmċtu u dċtí

PĒíznaky
•

kašlání, sípavé ĉi chroptivé zvuky

•

postižený zrudne, až zmodrá, drží se za ohryzek

První pomoc
•

Vykašlání
- pokud postižený kašle, podporuj ho v dalším dýchání

•

Údery mezi lopatky
- postav se za postiženého
- postižený se pđedkloní
- silnċ udeđ dlaní mezi lopatky postiženého
- úder opakuj 5x
- u malých dċtí tak, že dítċ leží na pđedloktí zachránce,
hlavou dolĒ a obliĉejem k zemi, prsty oxuj hlavu dítċte
- u vċtších dċtí mĒže postižený ležet na kolenou zachránce, hlava opċt smċđuje k zemi

MÁLO JSI, KÁMO,
KAŠLAL, TEþ SE NEDIV …

•

HeimlichĒv manévr
- postav se za postiženého, obejmi
pažemi jeho nadbđišek
- postižený stojí pđeklonċn
- zatni pċst a polož ji pod nejspodnċjší
ĉást hrudní kosti postiženého
- na pċst pđilož druhou ruku a silnċ a
prudce stlaĉ nadbđišek postiženého
smċrem k sobċ a nahoru
- opakuj maximálnċ 5x
- neprovádċj u malých dċtí a tċhotných
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Zevní pneumotorax
Stav, kdy pđi porušení hrudní stċny dojde k vniknutí vzduchu mezi hrudní stċnu a plíce (poplicnici a pohrudnici). Za normálního stavu je mezi nimi podtlak, který umožďuje dýchání.
Pokud je porušen, dochází ke kolapsu plíce a tím pádem k výraznému zhoršení až pđípadnċ
znemožnċní dýchání.

PĒíĊiny
•

rány, bodné, stđelné, které pronikají do hrudníku

PĒíznaky
•

dušnost, zrychlené, namáhavé dýchání

•

rána v hrudníku, mĒže být vidċt zpċnċná krev

•

mĒže být slyšet únik vzduchu z hrudníku

•

cyanóza – promodrávání okrajových ĉástí tċla v dĒsledku nedostateĉného zásobení kyslíkem

První pomoc
•

okamžitċ uzavđi otvor v hrudníku – v nouzi i holou dlaní

•

ulož poranċného do polosedu

•

pđilož poloprodyšný obvaz – pđímo na ránu pđilož krycí vrstvu (sterilní krytí),
na ni ĉtverec igelitu, který pđipevníš ze 3 stran náplastí
(spodní strana zĒstává volná)
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Astmatický záchvat
Astmatický záchvat je prudké zhoršení dlouhodobého onemocnČní – astmatu. Vzniká v reakci
na alergeny, strach, stres…

PĒíznaky
•

Zrychlené povrchní dýchání s prodlouženým výdechem

•

Sípání

•

Kašlání

•

Možná i cyanóza

První pomoc

JÁ ĂÍKALA HOTEL…
A TY POĂÁD O
ROZKVETLÝCH
TĂEŠNÍCH!

•

Poloha v polosedċ

•

Uvolnit odċv, vyvċtrat, zvlhĉení vzduchu

•

Možno podat léky, které má postižený pro tento úĉel
pđedepsané

VYBARVI POLÍûKA
OZNAûENÁ TEûKOU.
OBJEVÍ SE TI OBRÁZEK.
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Drobné rány
•

vypláchni ránu ĉistou vodou

•

vyĉisti ránu – odstraď veškeré neĉistoty (proudem vody, pđípadnċ kartáĉkem),
sterilnċ pđekryj a zajisti náplastí nebo obinadlem, pokud je tđeba

PÍSEK MUSÍ PRYû, NEBUDEŠ
PĂECE NOSIT ŠKOLNÍ HĂIŠTý NA
KOLENOU JEŠTý V DăCHODU
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Rány s cizím tČlesem
•

Cizí tċleso z rány nevyndávej

•

Obzvlášì to platí pđi poranċní
hrudníku a bđicha

•

Ránu sterilnċ oblož
blož

•

Cizí tċleso zajisti
ti proti posunutí

JAUVAJS

CIZÍ TýLESO FUNGUJE JAKO
ŠPUNT A VYTAHOVANÝ STĂEP
ûI NăŽ ĂEŽE PODRUHÉ

Cizí slova
DoplĐte správnČ cizí slova, která se vztahují k první pomoci a lidskému tČlu.
__E___T__A_

je poranČní hrudníku, pĒi kterém je porušen podtlak v pohrudniĊní
štČrbinČ. Mēže být otevĒený Ċi uzavĒený.

__S___I__C_

se Ċesky nazývá kĒíšení nebo oživování. Provádíme ji pĒi zástavČ
dechu u poranČného.

_NT___K___

je otrava tČla nČjakou chemickou Ċi biologickou látkou.

_ Y _ _ _L _ _ _ M _ _

je stav, kdy má postižený nízkou hladinu krevního cukru.
NejĊastČji se vyskytuje u lidí, kteĒí trpí cukrovkou.

_ _P _ _ _ _ N _ _ _ A _ _

je v podstatČ otrava kyslíkem.
Dojde k ní, když ĊlovČk delší dobu zrychlenČ a zhluboka dýchá.

__F__R___C_

je podání elektrického výboje.
Používáme ji v pĒípadČ srdeĊní zástavy.

_U__C_

se Ċesky nazývá vykloubení. PĒi úrazu opustí kloubní hlavice
kloubní jamku a už se do ní nevrátí.

___S_

_Y___O_

Ċili syndrom ze zavalení. Dochází k nČmu, když byla nČkterá Ċást
tČla poranČného delší dobu zavalena velmi tČžkým pĒedmČtem,
napĒíklad kamením.

_Y___Z_

takto oznaĊujeme promodrávání okrajových Ċástí tČla (rty, nos,
tváĒe, konce prstē) pĒi nedostateĊném zásobení kyslíkem.

_R___OC___

je odborné pojmenování Ċervených krvinek.

_Y___R_

takto nazýváme srdeĊní svalovinu.

PNEUMOTORAX, RESUSCITACE, INTOXIKACE, HYPOGLYKÉMIE, HYPERVENTILACE, DEFIBRILACE,
LUXACE, CRUSH SYNDROM, CYANÓZA, ERYTROCYTY, MYOKARD
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Amputace
Amputace je také nazývána ztrátové poranČní
•

nejprve zastav krvácení (tlakovým obvazem nebo stisknutím pđímo v ránċ)

•

v pđípadċ amputace celé konĉetiny lze zastavit krvácení pđiložením zaškrcovadla

PéĊe o amputát
•

snaž se amputát zachránit, nċkdy není pozdċ na jeho vrácení

•

platí to i pro vyražené zuby

POSBÍREJ I
VYRAŽENÉ ZUBY,
BUDOU SE HODIT

•

amputát sterilnċ oblož, dej do igelitového sáĉku

•

i s igelitovým sáĉkem ponođ do nádoby s vodou a ledem

•

vezmi s sebou k lékađi
VYBARVI POLÍûKA S ûÍSLY URûENOU BARVOU.

stránka .: 33

VnitĒní krvácení
VnitĒní krvácení je velice nebezpeĊné – mēže dojít k velké krevní ztrátČ
a nemusíš si ho ani všimnout

PĒíznaky - vnitđní krvácení se tċžko rozpoznává – mĒžeme na nċj usuzovat:
•
•

z mechanismu úrazu
jako dĒsledek vnitđního onemocnċní ĉi chorobného procesu

•

pokud postiženého urĉitá ĉást tċla bolí

První pomoc
•
•
•
•
•
•

pđivolej ZZS
ulož postiženého do správné polohy
pđi krvácení do bđicha leží poranċný s podloženými pokrĉenými dolními konĉetinami, paty
se nedotýkají podložky
pđi krvácení do hrudníku jej ukládáme do polosedu
mĒže také docházet ke krvácení do svalu – pđedevším pđi zlomeninách velkých kostí, jako
je napđíklad stehenní nebo holenní kost
PATY NECHÁM VE VZDUCHU,
snaž se bránit rozvoji šoku (viz kapitola šok)
KDYŽ MÁM V BĂIŠE PORUCHU

POLOSED, POLOSED,
DÝCHÁ SE MI LÉPE HNED
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Krvácení z tČlních otvorē

TO POMÁHÁ

Krvácení z nosu
•
•
•
•
•

Stiskni kđídla nosu
Pđedkloď poranċnému hlavu
Dej studený obklad na ĉelo a týl
Krvácení vċtšinou rychle pđestává
Pokud ne, vyhledej lékađskou pomoc

Krvácení z ucha
•
•
•

na ucho dej sterilní obvaz
polohuj tak, aby krev mohla odtékat
vždy vyhledej lékađské ošetđení

Krvácení z úst
•
•

po vytržení ĉi vyražení zubu – stiskni mezi zuby sterilní tampon a pevnċ drž
po 20 minutách nech odplavit slinami

Krvácení z moĊových nebo pohlavních cest, Ċi z koneĊníku
•
•
•

pđilož sterilní obvaz
polohuj na záda s pokrĉenými podloženými dolními konĉetinami
zajisti odborné vyšetđení u lékađe

KUDY SE
DOSTANE
KOûKA
K MYŠI ?
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PoranČní kloubē
Podvrtnutí – lehĉí poranċní. Hlavice kloubu opustí kloubní jamku a pak se vrátí zpċt na
pĒvodní místo. Pđitom se mohou poškodit vazy, nervy a cévy v okolí kloubu.

PĒíznaky: bolestivost, omezená pohyblivost, otok, krevní výron
Vykloubení – tċžší pđípad. Hlavice kloubu opustí kloubní jamku a zĒstane mimo.
PĒíznaky: nemožnost pohybu kloubem, velká bolestivost, otok
První pomoc
•

nikdy nenapravuj vykloubený kloub – mĒžeš tím zranċnému ještċ více ublížit

•

podvrtnuté kotníky vyžadují klid, „rozchodit“ nepomĒže

•

poranċný kloub chlaČ – zmírní to bolest a zmenší otok

•

znehybni v poloze, v jaké je

•

pro znehybnċní kotníku použij osmiĉku, poranċnou nohu mċj ve zvýšené poloze

•

vyhledej lékađské ošetđení, bez rentgenu se tċžko pozná, jak moc je kloub poškozený
NENAHAZUJ VYKLOUBENÉ
RAMENO, DRUHOU RUKU MÁ
ZDRAVOU A TY PĂIJDEŠ O ZUBY

poloha pro poranČné v šoku
kloub mezi stehnem a bércem
umČlé dýchání + masáž srdce
lehké poranČní povrchu kēže
po úrazu hlavy mēže nastat …
obvaz na tepenné krvácení
KOTNÍK
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Zlomeniny
Zlomenina
Zl
i jje porušení
š í celistvosti
li
kosti. Její rozpoznání bez rentgenu bývá nČkdy obtížné.

PĒíznaky zlomenin rozdČlujeme na:
Jisté známky zlomeniny
•
•
•
•

úhlová deformace
úlomek kosti u otevđené zlomeniny
nepđirozená pohyblivost
krepitace = kostní drásot – úlomky kostí se pđi pohybu tđou o sebe

Nejisté známky zlomeniny

DLAHY JEN TEHDY, POKUD
ZÁCHRANKA NEPĂIJEDE

•
•

bolestivost
otok, krevní výron

•

ztráta funkce konĉetiny, výrazné snížení hybnosti

První pomoc u zlomeniny:
•
•
•
•
•

pokud si nejsi jist, jestli se jedná o zlomeninu, chovej se tak, jako by to zlomenina byla
znehybni kloub nad a pod zlomeninou – správné znehybnċní zmenší bolest
dlahování si rozmysli podle doby dojezdu ZZS – vċtšinou není nutné
otevđená zlomenina – sterilní krytí a mċkké obložení (mĒstek), dbej na sterilitu, infekce by
velice komplikovala hojení
u zlomenin velkých kostí mĒže dojít k vnitđnímu krvácení do svalu a tím pádem k rozvoji šoku

Zlomeniny lebeĊních kostí, baze lební, Ċelistí, obliĊejových a nosních kostí
•
•

Není nutné znehybďovat
Ošetđi pđidružená poranċní

•

Zlomenina baze lební – poranċný je vċtšinou v bezvċdomí, z nosu, ucha ĉi úst vytéká krev
s mozkomíšním mokem. Zajisti životní funkce (aby dýchal) a polohuj tak,
aby krev mohla odtékat.
KĂUP
Zlomenina ĉelisti – mċkké obložení

•

Zlomeniny žeber a hrudní kosti
•

Neoxuj

•

Poranċného ulož do polosedu

•

Bolest zmírníš chlazením
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Zlomeniny na horní konĊetinČ
PĒi rychlém dojezdu ZZS není nutné zlomeniny dlahovat, staĊí zlomeninu podepĒít zdravou rukou

KlíĊní kost + lopatka
•

znehybďuj šátkovým závċsem tak, aby šátek netlaĉil na zlomenou kost

•

horní konĉetina je v lokti ohnutá do ostrého úhlu

Pažní kost
•

znehybni velkým šátkovým závċsem

•

prvním šátkem oxuješ loket, polož do nċj pđedloktí a zavaž jej poranċnému kolem krku

•

druhý šátek oxuje rameno – pomocí nċj pđitáhneš celou horní konĉetinu k trupu poranċného
v rameni i lokti je konĉetina ohnutá do pravého
úhlu kosti pđedloktí

•

•

šátkový závċs z jednoho
šátku, jako dlahu použij
tđeba srolované noviny

•

hodnċ ĉasto si poranċný
drží zlomené pđedloktí
sám a není potđeba ani
šátek

•

zápċstí, záprstí, prsty vċtšinou staĉí jen chladit

•

prsty mĒžeš oxovat elastickým obinadlem nebo
pđilepením ke zdravému
prstu pomocí náplasti
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Zlomeniny na dolní konĊetinČ
Zlomenina pánve
•

vċtšinou ohrožuje zranċného rozvojem šoku

•

pđi zlomeninċ pánve mĒže dojít ke ztrátċ až 3 litrĒ krve

•

pđivolej ZZS a s poranċným nehýbej

Zlomenina stehenní kosti
•

také ohrožení velkou krevní ztrátou a rozvojem šoku

•

s poranċným nehýbej a volej ZZS

•

v extrémních podmínkách lze použít dlahu, která sahá od podpaží až na zem

•

pomocí šátkĒ pevnċ pđivaž dlahu k tċlu

•

snaž se nevázat pđes zlomené místo

•

vypodlož mezi nohama v místċ kloubĒ mċkkým materiálem

Zlomenina bérce
•

jde o kost holenní a lýtkovou

•

dlahování použij jen v extrémních pđípadech – znehybni kotník pomocí osmiĉky a dlahu
pđipevni od pĒlky stehna až na zem

Zlomenina kotníku, nártu, zánártních a záprstních kēstek
•

vċtšinou postaĉí chladit
a konĉetinou nepohybovat

•

kotník mĒžeš znehybnit
elastickým obinadlem

A ZLOMENÉ STEHNO
V TROPICKÉM PRALESE
Mý NEZASKOûÍ
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Popáleniny
Popáleniny zpēsobuje „suché“ horko s hoĒícím pĒedmČtem, pĒi pēsobení „vlhkého“ horka
(pára, horká tekutina) vznikají opaĒeniny. Popálení mēže vzniknout sáláním pĒi pĒenosu tepelné
energie vzduchem a zpēsobuje ho i elektrický proud.

PĒíznaky
•

I. stupeĐ

•

II. stupeĐ tvorba puchýđĒ, vyplnċných ĉirou tekutinou, dle rozsahu poranċní se rozvíjí
šokový stav, silná bolestivost, delší hojení, nemusí zĒstat jizva

•

III. stupeĐ záleží, ĉím je poranċný zasažen (elektrický proud, žhavý pđedmċt), kĒže je
bledá, vosková až ĉerná zuhelnatċlá, malá, pđípadnċ žádná bolestivost, dlouhodobé hojení, zĒstávají jizvy

zarudnutí kĒže, silná bolestivost , dobré hojení

Pđi rozsahu poškození u dospċlých 10% až 15% povrchu tċla a u dċtí 5% až 10% povrchu tċla
je pravdċpodobný rozvoj šoku a poranċní vždy vyžaduje co nejrychlejší odborné ošetđení a
nemocniĉní léĉbu. Plochu lze orientaĉnċ odhadnout podle velikosti dlanċ postiženého, která
tvođí pđibližnċ 1% povrchu jeho tċla.

První pomoc
•

zabraď dalšímu pĒsobení tepla na postiženého - pryĉ z dosahu horkého pđedmċtu, vynes
jej z hođícího prostđedí, svlékni horký a mokrý odċv, sundej prstýnky, hodinky a šperky
z popálených ploch a jejich okolí

•

co nejrychleji zaĉni popálená místa chladit, snižuješ tím celkový stupeď poškození tkánċ,
výraznċ zmenšuješ bolest, pĒsobí protišokovċ. Menší rozsah poškozených ploch ochlazuj
tekoucí studenou vodou, na vċtší rozsah poškození povrchu tċla použij vlažnou vodu,
nikdy postiženého neochlazuj celého studenou vodou, mĒžeš zpĒsobit druhotné podchlazení, zvláštċ u malých dċtí.

•

II. a III. stupeď popálení sterilnċ pđekryj

•

puchýđe nikdy nepropichuj

•

pđiškvađený odċv nikdy nestrhávej,

•

pđi popálení úst a hrdla podávej po locích studenou tekutinu, pđípadnċ dej vycucat kostku ledu

•

u rozsáhlých popálenin zaĉni provádċt protišoková opatđení a vĉas volej ZZS
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TSSSS

PĒehĒátí
PĒehĒátí vzniká pēsobením vysoké okolní teploty na postiženého.

Úžeh - pĒsobením pđímých sluneĉních paprskĒ na nechránċnou pokožku tċla, pđedevším hlavy
Úpal - pđi vysoké teplotċ spojené s vysokou vzdušnou vlhkostí nemá tċlo možnost bránit se
zvyšování teploty odpađováním potu z pokožky

PĒíznaky
•

vysoká tċlesná teplota

•

bolest hlavy

•

kĒže je na pohmat horká, zĉervenalá

•

nevolnost, zvracení

•

dýchání rychlé a povrchní

•

•

zrychlená tepová frekvence

pđi vysokých horeĉkách nastávají poruchy vċdomí a blouznċní

První pomoc
•

zamez dalšímu pĒsobení vysoké teploty na organismus

•

ochlazuj – studené obklady (pđedevším ĉelo, konĉetiny)

•

doplnċní potđebných tekutin – postupnċ podávej vlažné ĉi studené
nápoje, minerálky (je tđeba doplnit nejen voda, ale i minerály/ soli)

•

zarudlou kĒži od sluneĉních paprskĒ
ošetđi vhodným mlékem ĉi krémem
po opalování

•

objeví-li se poruchy vċdomí,
nikdy nic nepodávej
ústy, kontroluj životní
funkce a volej ZZS

UF

PƎiƎaě – ošetƎení se týká poranĢného s pƎehƎáơm, který je pƎi vĢdomí
1. Jrychle ochladit – skok do studené vody
2. Jdát napít vlažné nápoje

SprávnČ

3. Jdát napít vodu s ledem
4. JzĒstat v horkém prostđedí
5. Jpomalu ochlazovat, pđedevším hlavu

ŠpatnČ

6. Jsvléknout pđebyteĉné vrstvy odċvu
7. Jzmċđit tċlesnou teplotu
8. Jdoporuĉit poranċnému rychlou chĒzi nebo bċh
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SprávnČ – 2, 5, 6, 7
ŠpatnČ – 1, 3, 4, 8

U

Omrzliny
PĒíĊinou vzniku omrzlin je vystavení nechránČné Ċásti tČla chladnému zevnímu prostĒedí. Omrzliny vznikají nejĊastČji na okrajových Ċástech tČla – prsty na rukou i na nohou, nos, uši, brada.

PĒíznaky
I. stupeĐ

- bledá, naoalovċlá místa na kĒži pđi oteplování zĉervenají a palĉivċ bolí

II. stupeĐ - kĒže je bílá až žlutá, mohou se tvođit puchýđe, omrzlá tkáď ménċ bolí
III. stupeĐ - tuhá, „vosková“ a nebolestivá ložiska, dochází k hlubokému poškození tkánċ

První pomoc
•

pokus se zahđát postižené místo (živoĉišné teplo - vložení prstĒ do podpaží, tđísel)

•

nikdy omrzliny neohđívej pđímo (pđímé rychlé teplo, tđení)

•

rychle doprav prochladlého postiženého do tepla a zahđej ho i celkovċ – podej teplé nápoje, vyhđátá pđikrývka, místnċ pđikládej teplé obklady, ponođ postižená místa do teplé láznċ
(teplota vody musí být 37 - 40°C) na 20 - 30 minut, nesmí pĒsobit bolest.

•

omrzliny II. a III. stupnċ vyžadují sterilní krytí,
znehybnċní poškozené ĉásti tċla a odborné ošetđení.

Podchlazení

BRRRR

O podchlazení mluvíme, klesne-li tċlesná teplota pod 35°C, hraniĉní tċlesná
teplota pro pđežití je 28°C.

ûervenČ napsaná slova se
pomíchala. Vraí je na správné místo.
Pđíĉinou podchlazení bývá déletrvající pobyt v mrazivém nebo chladném vlhkém a vyhĒáté
prostđedí. Podchlazení podpođí: nedostateĉné koupel, tċlesné vČtrném, nedostateĉný kalorický pđíjem, nemoc, úraz, vliv alkoholu.
Podchlazeného poznáme podle studené bledé kĒže, je unavený, vyĊerpání nebo apatický
(neteĉný). Postupnċ dochází ke zahĒátí životních funkcí (pomalý tep, povrchní pomalé dýchání) až poruchám energie.
Správné poskytnutí první pomoci spoĉívá pđedevším v zpomalování postiženého, oblékneme mu další vrstvu odċvu, pomalu masírujeme konĉetiny, mĒžeme také podat rychlý zdroj
závČtĒí - cukr, ĉokoládu, nikdy ale nepodáváme alkohol. Podchlazeného je potđeba rychle
odsunout do obleĊení a do vyhđáté místnosti. Tam potom mĒžeme šetrnċ zvyšovat tċlesnou
teplotu, zabalíme do ospalý pđikrývky, dáme pít teplé oslazené nápoje, teplé obklady nebo
celkovou vČdomí.
VČtrném, obleĊení, vyĊerpání, ospalý, zpomalování, vČdomí, zahĒátí, energie,
závČtĒí, vyhĒáté, koupel
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Setkání se zvíĒaty
Uštknutí
•
•
•
•

ránu desinokuj, nech volnċ krvácet
konĉetinu je možné stáhnout elastickým obinadlem
omez pohyb postiženého a doprav jej k odbornému ošetđení
zapomeĐ na: vypalování rány, odsátí jedu nebo na zaškrcení

Pokousání psem
•
•
•

sterilnċ zakryj ránu, zastav krvácení
zjisti majitele psa, oĉkování
nechytej agresivní zvíđe

VYNDEJ KLÍŠTý CO NEJDĂÍVE,
NEûEKEJ, AŽ Tý NAKAZÍ

Štípnutí hmyzem
•
•
•

vċtšinou staĉí postižené místo chladit
použij mast po bodnutí hmyzem nebo Fenistil gel
v pđípadċ alergie podej pđíslušné léky, které má postižený pđedepsané (Epipen)

KlíštČ
•
•

zakápni klíštċ dezinfekcí s jódem • chyì ho do pinzety a vytrhni
místo ještċ jednou dezinokuj • sleduj místo po odstranċní asi dva týdny

Sestav správné dvojice (pojmy se týkají první pomoci nebo lidského tČla)
HEIMLICH
LANGERHANS
GOLGI
VAROLIUS
PURKYNû
EUSTACH
FOWLER
ALZHEIMER
PAVLOV
KRAMER
ACHILLES
ESMARCH

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

APARÁT
BUÿKY
DLAHA
MANÉVR
OBINADLO
NEMOC
TRUBICE
OSTRĂVKY
POLOHA
REFLEX
MOST
ŠLACHA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1. d), 2. h), 3. a), 4. k), 5. b), 6. g), 7. i), 8. f), 9. j), 10. c), 11. l), 12. e)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Mdloba
Mdloba je krátkodobá ztráta vċdomí zpĒsobená nedostateĉným okysliĉením mozku. Ke mdlobám jsou mnohem náchylnċjší lidé, kteđí trpí nízkým krevním tlakem. Mdloby mĒže také podpođit dlouhodobé stání ve špatnċ vċtraném prostoru (pokud jsou lidé namaĉkáni v autobuse
apod.), reakce na bolest nebo na psychický podnċt (špatná zpráva, strach, stres), snížený pđíjem
tekutin ĉi potravy, ĉi rychlé vztyĉení se ze sedu nebo lehu.
Mdlobċ mohou pđedcházet pđíznaky jako je tma pđed oĉima nebo huĉení v uších. Postižený je
bledý, ĉasto studenċ zpocený. Následuje typický pád, který je provázen ztrátou vċdomí. Po krátké
dobċ, kdy je postižený ve vodorovné poloze, se vċtšinou stav sám upraví a vċdomí se obnovuje.

První pomoc
•

už pđi prvních pđíznacích doporuĉ postiženému polohu v leže nebo alespoď vsedċ s hlavou
mezi koleny

•

pđi ztrátċ vċdomí zdvihni dolní konĉetiny postiženého

•

rychle se probouzí, pomalu pokládej nohy

•

dej postiženému napít

•

zjisti, zda se pđi pádu nezranil

•

vstávejte pomalu, pokud prudce vstane,
nejspíš omdlí znovu

•

pokud se vċdomí neobnoví, zajisti životní
funkce a volej ZZS
PROBER SE,
PROKRVUJU TI
MOZEK!!!
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MozkolebeĊní poranČní
PPoranČní
Č í mozku
k jsou
j
velmi
l i nebezpeĊná,
b
Ċ á protože
ž jejich
j ji h vývoj
ý j mēže
ē pokraĊovat i delší dobu po úrazu.

PĒíznaky
•
•
•
•
•
•
•
•

krátkodobé bezvċdomí (pđi pádu se mu zatmċlo pđed oĉima)
nepamatuje si na okolnosti úrazu
závratċ
bolest hlavy
nevolnost, zvracení
spavost
pđípadnċ i bezvċdomí, zmċny postavení a šíđe zornic
zlomenina baze lební - poranċný je vċtšinou v bezvċdomí, z nosu nebo ucha vytéká krev
s mozkomíšním mokem.

První pomoc
PĒi vČdomí
•

ulož poranċného vleže na zádech s vyvýšenou hlavou a trupem

•

zajisti poranċnému lékađské vyšetđení – pđi otđesu mozku si vċtšinou poleží v nemocnici

V bezvČdomí
•

zajisti životní funkce - dýchání

•

u zlomeniny baze lebeĉní polohuj poranċného tak, aby krev mohla odtékat, pđilož na
ucho a nos odsávací obvaz

OtevĒená mozkolebeĊní poranČní
•

ránu sterilnċ pđekryj a mċkce oblož (mĒstek nebo vċneĉek)

KOLIKÁTÉHO JE?
KDE TO JSEM?
A KDO VLASTNý JSEM?
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PoranČní páteĒe a míchy
Tato zranČní se tČžko rozpoznávají, ale pĒitom jsou velmi nebezpeĊná. PĒi poškození míchy
hrozí poranČnému ochrnutí, to souĊasná medicína léĊit neumí.

PĒíznaky
•
•
•
•
•

z mechanismu úrazu – pád z výšky, autonehoda, skok do vody, úder do zad
bolestivost
otok
nemožnost pohybu konĉetinami (dolní nebo oboje)
necitlivost konĉetin, nebo zvláštní pocity (brnċní)
PORANýNÝ MUSÍ DÝCHAT,
JINAK JE JAKÁKOLI STAROST
O PÁTEĂ ZBYTEûNÁ

První pomoc
•
•
•

zajisti životní funkce
s poranċným zbyteĉnċ nepohybuj
nejdĒležitċjší je krĉní páteđ, pokud mĒžeš, drž hlavu v poloze,
v jaké je, s mírným tahem nahoru

SPOJ ûÁRAMI ûÍSLA OD 1 DO 28

stránka .: 55

Tonutí
Pokud se nČkdo topí, mēžeme udČlat mnoho a mēžeme také ohrozit svēj život. Jsou známé
pĒípady, kdy se nČkdo topil, ochotný zachránce pro nČj skoĊil do vody, pēvodního tonoucího
nČkdo vytáhnul z vody, ale pro zachránce už bylo pozdČ.
TONOUCÍ SE STÉBLA CHYTÁ,
NESTAĀ SE STÉBLEM

Zpēsoby záchrany tonoucího:
Záchrana slovem ze bĒehu.
•

PovzbuČ vyĉerpaného plavce, nasmċruj ho k místu, kde si mĒže odpoĉinout.

Záchrana házecí pomēckou
•

Použij pomĒcku, kterou hodíš tonoucímu. Nejlépe, pokud je pđivázaná na lanċ.

Záchrana pomocí plavidla
•

Pokud je k dispozici loČka, mĒžeš ji využít. Pozor ale, pđi vytahování tonoucího do loČky,
abyste se i se záchranným plavidlem nepđevrátili.

Záchrana osobním zásahem s využitím pomēcky
•

Skoĉ do vody pro tonoucího radċji s plovákem nebo jinou pomĒckou.

•

Pđi pđiblížení k tonoucímu jej nejprve oslov a požádej o spolupráci – jinak budeš pđekvapen tím, jak pevnċ ĉi prudce se tċ chytne.

•

Plovák ti potom pomáhá pđi tažení tonoucího na bđeh udržovat jeho obliĉej nad hladinou.

Záchrana osobním zásahem bez pomēcky
•

Je nejrizikovċjším zpĒsobem záchrany tonoucího.

•

Pđibliž se do bezpeĉné vzdálenosti – to je vzdálenost dvou natažených paží od tonoucího.
Uchop tonoucího a táhni jej na bđeh s udržením obliĉeje nad hladinou.

•

Osobní zásah v žádném pđípadċ není tvojí povinností, dostáváš se do pđímého ohrožení
života.

Po vytažení nevylévej vodu z plic.
Pokud poranČný nedýchá,
ihned zahaj resuscitaci.
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Otravy
•

Dbej na vlastní bezpeĉnost

•

Pđeruš kontakt poranċného s jedem

•

Zjistím KDY, CO, KOLIK požil

•

Zajisti životní funkce

MYSLI NA PREVENCI - JEDOVATÉ LÁTKY
MýJ VŽDY OZNAûENÉ, NEPĂELÉVEJ
CHEMIKÁLIE DO LAHVÍ OD NÁPOJă

Oxid uhelnatý - oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním
PĒíznaky

•

Bolest hlavy, poruchy zraku, závratċ, zvracení

•

Bezvċdomí, rĒžová barva

První pomoc •

U všech otrav plyny pozor na vlastní bezpeĉnost

•

Dostaď postiženého na ĉistý vzduch

•

Dále postupuj dle stavu vċdomí a životních funkcí

Alkohol - nevyvolávej zvracení. Dej pít slazený ĉaj
Jedovaté houby - závisí na druhu houby a požitém množství,
ke smrtelné otravċ dospċlého staĉí ¾ muchomĒrky zelené

PĒíznaky

•

nevolnost, zvracení

•

poté následuje období klidu, které
trvá i nċkolik dnĒ

•

poruchy jater, ledvin, srdce, kđeĉe, selhání vċdomí

První pomoc •

Podej medicinální uhlí

•

Zajisti zbytky jídla (pđíp. zvratky)

•

Volej ZZS

Léky - Nejĉastċji u dċtí 1-5 let – je dĒležitá PREVENCE – aby se k lékĒm nedostali
PĒíznaky

•

První pomoc •

Drogy
PĒíznaky
První

rĒzné dle léku
Vyvolání zvracení má cenu jen ihned po požití

•

Podej medicinální uhlí

•

Nepodávej osolenou voda

•

Volej ZZS

•

RĒzné dle druhu – ospalost, poruchy vċdomí nebo vybuzení, neklid

•
pomoc •
•

Rozšíđené (zúžené) zornice, vpichy
Dbej na vlastní bezpeĉnost – mĒže být agresivní
Zajisti životní funkce
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Transport poranČných
Transport poranċných není pđímo souĉástí první pomoci. Vždy si dobđe rozmysli, jestli je nutné
s poranċným hýbat. Pokud ano (zejména pokud hrozí další nebezpeĉí), snaž se využít vċci,
které máš k dispozici (tđeba deku), a nebo si zavolat další pomocníky, kteđí ti pomohou. Pđi
nesprávnċ provedeném transportu totiž mĒžeš ublížit nejen zranċnému, ale i sobċ.
Poloha zranċného pđi transportu by mċla odpovídat jeho zranċní.

Transport v jednom zachránci
Doprovod
• pro lehká poranċní horních i dolních konĉetin nebo
hlavy
• zranċný je více ménċ schopen jít sám, zachránce jej
pouze zajišìuje
• jednou rukou držíš zranċného v pase, druhou rukou za
zápċstí a podpíráš jej
• pokud se stav zranċného zhorší (napđíklad kdyby omdlel),
mĒžeš ho zachytit a on se nezraní
Rautekēv manévr
•
•
•

ideální k vytažení z auta
lze použít i pro poranċného v bezvċdomí
používá se na krátkou vzdálenost

•
•

je výhodný v tom, že zranċného neneseš, ale táhneš – mĒžeš tedy transportovat i podobnċ tċžkého ĉlovċka, jako jsi sám
zranċného chyì za pđedloktí zdravé ruky, poté si jej posaČ na stehno pokrĉené nohy

•

pak ukraĉuj druhou nohou, couvej, zranċný táhne nohy za sebou

S RAUTEKEM TO
ZVLÁDNU

VYBARVI POLÍûKA
OZNAûENÁ TEûKOU.
OBJEVÍ SE TI OBRÁZEK.
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Transport ve dvou zachráncích
NEBOJ
Rautekēv manévr ve dvou
•

pokud jsou dva zachránci, lze
tažení Rautekovým manévrem
pđevést na nesení

•

silnċjší chytí trup poranċného,
slabší pđekđíží zranċnému nohy
(zdravá noha mĒže podpírat
poranċnou) a nese nohy

•

tím pádem lze RautekĒv manévr využít i na delší vzdálenost

SedaĊka ze šátku
•

použijeme pro poranċní horních i dolních konĉetin (kromċ zlomenin velkých
kostí), a pro lehká poranċní hlavy – poranċný je vždy pđi vċdomí

•

zachránci spojí šátek do kruhu a kruhem provléknou ruce

•

volnou rukou se zachránci chytí za ramena a tím vytvođí oporu pro záda zranċného – ta je velmi dĒležitá, zranċný
by jinak mohl ze sedaĉky spadnout

•

použijeme pro pđepravu na delší vzdálenost zvlášì, když máme ĉerstvé nosiĉe
na vystđídání

•

pokud nemáme k dispozici šátek, mohou se zachránci chytit za zápċstí nebo
zaklesnout prsty do sebe, nesení na šátku je ale pohodlnċjší
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Transport na nosítkách
•

je pohodlný pro zranċného i pro zachránce

•

lze využít pro transport bezvċdomého, leží na nosítkách v zotavovací poloze

•

zranċného neseme vždy nohama napđed

•

pokud jdeme do prudkého svahu, musíme zranċného otoĉit, tedy hlavou napđed

•

mĒžeme využít standardní zdravotnická nosítka nebo vyrobit improvizovaná za využití
klackĒ a deky nebo bund

•

pđi nakládání
zranċného na
nosítka je tđeba
pracovat koordinovanċ a pđedem se
domluvit

7
8
5

SPOJ ûÁRAMI
BODY OD 1 DO 25
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20
18

19

6

Test o lidském tČle: 3. – 7. tđída
1. Èást tìla mezi loktem a zápìstím se nazývá:
a) J paže
b) J pøedloktí
c) J ruka
2. Žeber je v lidském tìle:
a) J 10 párù
b) J 12 párù
c) J 14 párù
3. Lidské srdce provede za minutu pøibližnì:
a) J 30 stahù
b) J 50 stahù
c) J 70 stahù
4. Vzduch vdechnutý nosem je dále veden až do:
a) J jícnu
b) J žaludku a tenkého støeva
c) J prùdušnice a prùdušek
5. Moè v lidském tìle vzniká v:
a) J tenkém støevì
b) J ledvinách
c) J játrech
6. Støevo rozdìlujeme na:
a) J tlusté a tenké
b) J malé a velké
c) J rovné a vlnité
7. Krev v lidském tìle roznáší dùležitý plyn jménem:

a) J vodík
b) J kyslík
c) J dusík
8. V lidském tìle nenajdeme:
a) J lopatku
b) J pánev
c) J poklièku
9. Plíce poškozuje:
a) J hraní na flétnu
b) J kouøení
c) J brzké ranní vstávání
10. Které z tìchto potravin obsahují nejvíce bílkovin:
a) J maso
b) J rohlíky
c) J jablka nebo hrušky

8. tđída a výše

1. Kde je v lidském tìle uložena slezina:
a) J pod levým žeberním obloukem
b) J v oblasti pupku
c) J pod pravým žeberním obloukem
2. Èervené krvinky se tvoøí:
a) J v srdci
b) J v kostní døeni
c) J v slezinì
3. Kolik má èlovìk krèních obratlù:
a) J 5
b) J 6
c) J 7
4. Žluè se tvoøí:
a) J ve slezinì
b) J ve žluèníku
c) J v játrech
5. Chrup dospìlého tvoøí celkem:
a) J 24 zubù
b) J 28 zubù
c) J 32 zubù
6. Kosti pøedloktí se nazývají:
a) J pažní a vøetenní
b) J pažní a loketní
c) J vøetenní a loketní
7. Na dýchání se pøímo podílí také:
a) J bránice
b) J štítná žláza
c) J jícen
8. Buòky, ve kterých vzniká inzulin, se nacházejí:
a) J v játrech
b) J ve slinivce bøišní
c) J v brzlíku
9. Dospìlý èlovìk má v tìle:
a) J 3-4 litry krve
b) J 5-6 litrù krve
c) J 7-8 litrù krve
10. Øídící centrum dýchání se nachází v:
a) J mozeèku
b) J týlním laloku koncového mozku
c) J prodloužené míše

1 a), 2 b), 3 c), 4 c), 5 c), 6 c), 7 a), 8 b), 9 b), 10 c) | 1 b), 2 b), 3 c), 4 c), 5 b), 6 a), 7 b), 8 c), 9.b), 10.a)
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IV - Nakladatelství s.r.o.
Odborné nakladatelství pro policejní publikace
IV - Nakladatelství s.r.o. je spoleností psobící ve vtšin zemí
Evropského spoleenství, zabývá se vydavatelskou a nakladatelskou inností se zamením na policejní problematiku, základním
vzdláváním v oblasti silniního provozu a prezentováním podnt a zkušeností policejních složek jednotlivých zemí.
IV - Nakladatelství vydává ron pes 200 titul, které jsou distribuovány cíleným skupinám obyvatel dle odborného zamení
jednotlivých publikací.
IV - Nakladatelství ve vydávaných publikacích aktivn spolupracuje nejen s policejními složkami, ale i s odbornými partnery v
dané problematice po celé Evrop. Odborné publikace jsou vydávány v rámci projekt jednotlivých organizací nebo projekt EU,
kde je garantována odborná stránka.

Winstona Churchilla 1800/2 ,113 59 Praha 3
tel.: 00420/222 745 460 • fax: 00420/222 745 477
email: ofce@iv-nakladatelstvi.cz
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